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Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. poudarja, da je zasebni sektor ključno 

gonilo trajnostne rasti in ustvarjanja 

delovnih mest; poudarja, da lahko 

posamezni nacionalni predpisi in prakse 

skupaj z neustreznim izvajanjem načela 

vzajemnega priznavanja povzročijo 
nepotrebne in škodljive ovire in bremena 

za podjetnike in potrošnike; poziva 

Komisijo in države članice, naj zagotovijo 

ustrezno uporabo in boljše izvrševanje 

načela vzajemnega priznavanja in 

stroškovno učinkovitih instrumentov za 

reševanje sporov; 

24. poudarja, da je zasebni sektor ključno 

gonilo trajnostne rasti in ustvarjanja 

delovnih mest; poudarja, da lahko 

neustrezen in neenakomeren prenos 

predpisov in načel enotnega trga povzroči 
nepotrebne in škodljive ovire in bremena 

za podjetnike in potrošnike;  

Or. en 
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27. poudarja, da bi z boljšimi pogoji za 

ustanavljanje zagonskih, malih in srednjih 

podjetij lahko pospešili inovacije in 

ustvarjanje delovnih mest ter ustvarili 

trajnostno rast; poudarja, da obstajajo 

številne ovire, nekatere med njimi 

birokratske, ki ovirajo razvoj malih in 

srednjih podjetij na nacionalni in 

mednarodni ravni; poziva k opredelitvi in 

odpravi ovir, ki preprečujejo domačo in 

mednarodno rast; 

27. poudarja, da bi z boljšimi pogoji za 

ustanavljanje zagonskih, malih in srednjih 

podjetij lahko pospešili inovacije in 

ustvarjanje delovnih mest ter ustvarili 

trajnostno rast; poudarja, da obstajajo 

številne ovire, nekatere med njimi 

birokratske, ki ovirajo razvoj malih in 

srednjih podjetij na nacionalni in 

mednarodni ravni; poziva k opredelitvi in 

odpravi neupravičenih ovir, ki 

preprečujejo domačo in mednarodno rast; 

Or. en 
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46. ugotavlja, da bi odgovornost na več 

ravneh za učinkovito upravljanje enotnega 

trga lahko uspešno dosegli z deregulacijo 

na eni strani in širšo kulturo regulativnega 

izvrševanja na drugi; poziva k razvoju 

človeškega kapitala, med drugim na 

podlagi bolj dostopnih informacij in 

ustreznega usposabljanja, da bi povečali 

ravni znanja in ozaveščenosti; 

46. ugotavlja, da bi odgovornost na več 

ravneh za učinkovito upravljanje enotnega 

trga lahko uspešno dosegli z boljšo pravno 

ureditvijo na eni strani in širšo kulturo 

izvrševanja zakonodaje na drugi; poziva k 

razvoju človeškega kapitala, med drugim 

na podlagi bolj dostopnih informacij in 

ustreznega usposabljanja, da bi povečali 

ravni znanja in ozaveščenosti; 

Or. en 

 

 

 


